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BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Teoritis

Pada konsep teoritis ini akan dijelaskan mengenai kinerja, Tenaga

Administrasi Madrasah  dalam manajemen peserta didik di Madrasah

Tsanawiyah Masmur Pekanbaru.

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi

kerja. Namun kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya

hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.1

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan

kuat dengan tujuan strategis dengan organisasi, kepuasan konsumen,

dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari

pekerjaan tersebut. Jadi, kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan

bagaimana cara mengerjakannya.

1Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), cet-4, hal.
7.
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b. Perencanaan Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Tenaga Administrasi

Madrasah dalam manajemen peserta didik merupakan bagian terpenting

dalam pelaksanaan kinerja. Perencanaan melihat masa depan untuk

memaksimalkan kinerja yang akan datang dan bukannya menganalisis

kinerja masa lalu. Perencanaan kinerja merupakan proses dimana

Tenaga Administrasi Madrasahdan pimpinan bekerja bersama

merencanakan apa yang harus dilakukan oleh Tenaga Administrasi

Madrasah dalam setahun mendatang, mendefenisikan bagaimana

kinerja harus di ukur, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-

hambatan dalam perencanaan kinerja.

Standar kinerja merupakan elemen penting dan sering dilupakan

dalam proses review kinerja. Standar kinerjamenjelaskan apa yang

diharapkan manajer dari pekerja sehingga harus dipahami pekerja.

Klasifikasi tentang apa yang diharapkan merupakan hal yang penting

untuk memberi pedoman perilaku pekerja dan dipergunakan sebagai

dasar penilaian. Standar kinerja harus dihubungkan dengan hasil yang

diinginkan dari setiap pekerjaan.

Dengan demikian, standar kinerja merupakan pernyataan

tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan dilakukan secara

efektif. Standar kinerja dipakai apabila tidak mungkin menetapkan

berdasarkan waktu. Tenaga Administrasi Madrasahjuga harus tahu
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seperti apa wujud kinerja yang baik itu. Dan setiap sekolah harus

mempunyai standar kinerja yang jelas dan baik.2

c. Pelaksanaan Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan kinerja yang telah disepakati bersama

antara kepala Madrasah dan Tenaga Administrasi Madrasah, maka

dilakukan implementasi kinerja. Pelaksanaan kinerja berlangsung dalam

suatu lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi

keberhasilan maupun kegagalan kinerja. Kinerja di dalam organisasi

(sekolah) dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dalam

organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Banyak sekali faktor

yang dapat mempengaruhi Tenaga Administrasi Madrasah dalam

menjalankan karirnya. Terdapat faktor yang berasal dari dalam diri

sumber daya manusia sendiri maupun dari luarnya.

Setiap pekerja mempunyai kemampuan berdasar pada

pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan

pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Namun, pekerja juga

mempunyai kepribadian, sikap dan perilaku yang dapat mempengaruhi

kinerjanya. Kinerja suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh

sumber daya manusia di dalamnya, tetapi juga oleh sumber daya

lainnya seperti dana, bahan, peralatan, teknologi dan mekanisme kerja

yang berlangsung dalam organisasi (sekolah).

2Ibid, hal. 73-75.
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Ada dua jenis dasar kriteria kinerja yang harus diketahui oleh

Tenaga Administrasi Madrasah, yaitu:

a. Kriteria berdasarkan sifat yaitu memusatkan dii pada karakteristik

pribadi seorang karyawan (Tenaga Administrasi Sekolah). Loyalitas,

keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin

merupakan sifat-sifat yang sering dinilai selama proses penilaian.

Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang bukan

pada apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam

pekerjaannya.

b. Kriteria berdasarkan perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan

dilaksanakan. Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau

dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu hasil dicapai atau

dihasilkan.3 Kriteria ini tepat jika sekolah tidak perduli bagaimana

hasil dicapai, tetapi tidak tepat untuk suatu pekerjaan. Kriteria

semacam ini sering dikritik karena meninggalkan aspek kritis

pekerjaan yang penting seperti kualitas, yang mungkin sulit

dikuantifikasikan. Sebagai contoh, jauh lebih mudah menghitung

jumlah kesalahan pengetikan kata yang dibuat oleh Tenaga

Administrasi Madrasahdari pada menilai keterampilan mengelola

administrasi sekolah dan melayani semua kebutuhan steakholders

sekolah.

3Abdul Rosyid dan Peter Remy Yosy Pasla, Manajemen Sumber Daya Manusia
Menghadapi Abad ke-21 (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 11-12.
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2. Tenaga Administrasi Madrasah

Tenaga Administrasi Madrasah ialah sumber daya manusia di

Madrasah yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar

tetapi sangat mendukung keberhasilan dalam kegiatan administrasi

sekolah.4 Di MadrasahTenaga Administrasi Madrasah, seperti halnya juru

masak/pelayan. Penggambaran ini hanya sebagai ilustrasi, tidak

dimaksudkan untuk menyamakan Tenaga Administrasi Madarsahdengan

juru masak di dapur atau di restaurant. Keberadaan Tenaga Administrasi

Madrasah di Madrasahsangat dipentingkan dalam rangka mendukung

proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan.

Di lingkungan Madrasah Tenaga Administrasi Madrasah bersifat

multifungsi. Mereka dituntut mampu menjalankan roda Madrasah. Tenaga

Administrasi Madrasah harus mampu memberikan dukungan secara efektif

dan efisien, terutama berkaitan dengan tugas mereka sebagai:

a. Pelaksana urusan kepegawaian dan pengarsipan (kesekretariatan)

b. Pelaksana urusan kepegawaian (guru dan tenaga kependidikan lainnya)

c. Pelaksanan urusan keuangan kurikulum dan pembelajaran

d. Pelaksana urusan kurikulumdan pembelajaran

e. Pelaksana urusan kesiswaan

f. Pelaksana urusan sarana dan prasarana

g. Pelaksana tugas lainnya.5

4Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Menimal Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah.

5Sudarwan Danim dan Yunan Danim, Administrasi Sekolah & Manajemen Kelas
(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 54-55.
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Jika semua hal di atas dapat berjalan dengan baik, upaya memenuhi

standar layanan kependidikan pada umumnya dan standar layanan sekolah

dapat diwujudkan. Standar layanan sekolah sesungguhnya merupakan

bagian dari delapan standar pendidikan, yaitu:

1) Standar isi

2) Standar proses

3) Standar kopetensi kelulusan

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan

5) Standar sarana dan prasarana

6) Standar pengelolaan

7) Standar pembiayaan, dan

8) Standar penilaian pendidikan.6

Karena keberadaan Tenaga Administrasi Madrasah juga sangat

penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Maka, telah ditetapkan

peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Rakyat Indonesia Nomor

24 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 tentang standar Tenaga Administrasi

Sekolah/Madrasah. Penentuan staandar ini wajib dipenuhi agar dapat

mengimbangi pelayanan yang dilakuka kepala sekolah, guru, dan staf

lainnya bagi terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran. Di

samping itu yang tidak kalah penting adalah prinsip fokus pada

penyelarasan kewenangan dan tanggung jawab sebagai kunci peningkatan

kinerja Tenaga Administrasi Madrasah.

6Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
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3. Kualifikasi Tenaga Administrasi Madrasah

a. Kualifikasi

Tenaga Administrasi Madrasah terdiri atas kepala Tenaga

Administrasi Madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB dapat di angkat

apabila sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan

belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah

sebagai berikut:

a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat,

program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai

tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi madrasah dari

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

berkualifikasi sebagai berikut:

a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program

studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga

administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi madrasah dari

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
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3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB

Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB

berkualifikasi sebagai berikut:

a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan

pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi madrasah minimal

4 (empat) tahun , atau D3 yang sederajat, program studi yang

relevan, dengan penglaman kerja sebagi tenaga administrasi

sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi madrasah dari

lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.7

4. Kompetensi Tenaga Administrasi Madrasah

Tenaga Administrasi Madrasah di samping memenuhi standar

kualifikasi, juga diperlukan kompetensi untuk mengimbangi kualifikasi

dan kompetensi yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Kompetensi yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh Tenaga

Administrasi Madrasahadalah sebagai berikut:

a. Kompetensi kepribadian, meliputi memiliki integritas dan akhlak mulia,

etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian,

kedisiplinan, kreatif dan inovatif, tanggung jawab.

b. Kompetensi sosial, meliputi kemampuan bekerja dalam tim, pelayanan

prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membagun

hubungan kerja.

7Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tanaga Administrasi
Sekolah/Madrasah
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c. Kompetensi teknis meliputi, kemampuan melaksanakan administrasi

kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah

dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi

kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

d. Kompetesi manajerial (khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah),

meliputi kemampuan mendukung pengelolaan standar nasional

pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan

staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan,  menciptakan iklim

kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya,

membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan.

5. Peran Tenaga Administrasi Madrasah

Peran Tenaga Administrasi Madrasahpada sistem pengelolaan

Madrasah belakangan ini semakin penting, pada masa lalu Tenaga

Administrasi Madarsahberfungsi sebagai juru kelola administrasi sekolah

yang berkaitan dengan pengelola data siswa, data pendidik, dan tenaga

kependidikan, persuratan, arsip, administrasi sarana dan prasarana dan

administrasi keuangan.

Dalam pedoman umum penyelenggaran administrasi sekolah

menengah dikatakan bahwa tugas dari kepala unit tata usaha/tenaga

AdministrasiMadrasah mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan

sekolah meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan program tata usaha
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b. Penyusunan keuangan sekolah

c. Pengurusan kepegawaian

d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah

e. Penyusunan perlengkapan sekolah

f. Penyusunan dan penyajian data/sttistik sekolah

g. Penyusunan laporan kegiatan pengurusan tata usaha sekolah.8

Menurut The Liang Gie tenaga tata usaha memiliki tiga peranan

pokok, yaitu:

a. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai

tujuan organisasi

b. Meyediakan keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi ini

membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat, dan

c. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai keseluruhan.

Berdasarkan pendapat The Liang Gie di atas, maka peranan Tenaga

Administrasi Madrasahsesungguhnya hanya satu yaitu sebagai

administrator karena ketiga peran di atas yaitu melayani, menyediakan,

dan membantu sama dengan administrasi.9

Menurut penulis, dalam manajemen peserta didik Tenaga

Administrasi Madrasahberperan melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi ruang lingkup manajemen peserta didik.

8Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah. Direktorat Sarana Pendidikan. Pedoman Umum Penyelenggaraan
Administrasi Sekolah dan Menengah. (Jakarta: 21 April 1983), hal. 4-9.

9The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2000),
hal. 20.
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6. Pengertian Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan

terhadap peserta didik:  mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah

sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi

yang berkenaan dengan  peserta didik secara tidak langsung.10

Menurut Undang- undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Peserta didik

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis

pendidikan tertentu.

Peserta didik ini juga mempunyai sebutan-sebutan lain seperti

murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Oleh karena

itu, sebutan-sebutan yang berbeda namun mempunyai maksud yang

sama.Apapun istilahnya, yang jelas peserta didik adalah mereka yang

sedang mengikuti program pendidikan pada suatu Sekolah atau jenjang

pendidikan tertentu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai

dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh kembang dengan

baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan

pendidiknya.

10Ali Imron, Manajemen Peserta Didik berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), hal. 6.
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a. Dasar manajemen peserta didik

Dasar hukum manajemen peserta didik secara hierarkis

dikemukakan sebagai berikut:

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pada alinea

keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2) Batang tubuh Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya pasal

31 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

a) Tiap-tiap waga negara berhak mendapatkan pendidikan

b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya

c) Pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur

dengan undang-undang.

3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional, yang menyatakan:

a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk yang

bermemperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat (1) ).

b) Setiap warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat

istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (pasal 5 ayat

(4)).

c) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (pasal

12 ayat (1) ).:
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1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

2. Mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat,

dan kemampuannya.

3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi bagi siswa yang

orangtuanya tidak mampu.

4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya

tidak mampu.

5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan

pendidikan lainnya yang setara.

6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepata

belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan

batas waktu yang ditetapkan.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010 tentang

perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

b. Tujuan dan Fungsi Manajemen Peserta Didik

Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur

kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut

menunjang proses belajar mengaja di sekolah. Lebih lanjut, proses

belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur
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sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah

dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.11

Tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta

didik

2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan),

bakat dan minat peserta didik

3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta

didik.

4. Dengan terpenuhnya 1, 2, dan 3 di atas diharapkan peserta didik

dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lebih lanjut

dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka.

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi

peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yag

berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi,

kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Agar tujuan dan

fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, ada beberapa prinsip

yang harus diperhatikan oleh Tenaga Administrasi Madrasah dalam

pelaksanaannya, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Dalam mengembangkan program manajemen kepersertaan didikkan,

penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada

saat program dilaksanakan.

11Ali Imron, Op. Cit. Hal. 11-12.
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b. Manajemen perserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan

manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan

yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah

secara keseluruhan.

c. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang

sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.

d. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai

upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.

e. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi

kehidupan peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan.12

c. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan

data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang

secara operasionalnya yang dapat digunakan untuk membantu

kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik

melalui proses endidikan di sekolah.

Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai

meninggalkannya teerdapat 4 kelompok pemanajemenan yaitu:

1. Penerimaan siswa

2. Ketatausahaan siswa

3. Pencatatan bimbingan dan penyuluhan

4. Pencatatan prestasi belajar13.

12Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Op. Cit, hal. 206.



24

Di dalam uraian erikut in akan dikategorikan satu persatu

kegiatan tersebut secara berurutan.

a) Penerimaan siswa

Penerimaan siswa baru salah satu aktivitas penting dalam

manajemen peserta didik di suatu sekolah, karena aktivitas

penerimaaan ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran

tugas sutu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan siswa baru dapat

menjadi penentu sukses tidaknya usaha pendidikan di sekola

bersangkutan. Oleh karena itu, penerimaan siswa baru harus benar-

benar dikelola dengan baik oleh Tenaga Administrasi Madrasah

sebagai tenaga pelaksana di Madrasah

Langkah-lagkah penerimaan siswa baru yang harus diketahui

oleh Tenaga Administrasi Madrasah adalah sebagai berikut:

1) Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru

2) Menentukan banyaknya peserta didik yang diterima

3) Menentukan syarat-syrat penerimaan peserta didik baru

4) Melaksanakan seleksi

5) Mengadakan pengumuman penerimaan

6) Mendaftar kembali calon yang sudah diterima (pendaftaran

ulang)

7) Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan.14

b) Ketatusahaan siswa

13Suhasimi Arikunto dan Lia Yuliana, Mnajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya
Media, 2008), hal. 57.

14Ibid, hal. 59-60.
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Sebagai tindak lanjut dari penerimaan peserta didik baru

maka kini menjadi tugas tata usaha/ Tenaga Administrasi Madrasah

untuk memproses siswa-siswa tersebut dalam catatan sekolah.

Catatan-catatan sekolah dibedakan ats 2 jenis yaitu:

1. Catatan-catatan untuk seluruh Sekolah, meliputi buku induk,

buku klapper dan catatan tata tertib Sekolah

2. Catatan untuk satu kelas (masing-masing)

Catatan untuk seluruh sekolah meliputi:

a. Buku induk, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat dat

semu nk yang pernah dan sedang mengikuti pelajaran di sutu

sekolah.

b. Buku klapper, yaitu buku pelengkap buku induk yang

dituliskan menurut abjad dan berfungsi untuk membantu

petugas dalam mencari data dari buku induk.

c. Catatan tata tertib sekolah, yaitu catatan atau peraturan yang

bukan hanya diperlukan bagi siswa saja, tetapi juga untuk

guru dan karyawan lain.

c) Pencatatan bimbingan dan penyluhan

Saat ini hampir semua sekolah telah memiliki tenaga yang

bertugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, karena dua hal

ini menjadi salah satu penunjang keberhasilan belajar siswa. Dalam

peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan

menengah dikemukakan bahwa “bimbingan merupakan bantuan
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yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menentukan

pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.

Menurut Afifuddin, bimbingan pada prinsipnya adalah

proses pemberian bantuan yag dilakuakan oleh ahli kepada

seseorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri

sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri,

dengan lingkungan, memilih, menetukan, dan menyusun rencana

sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan

norma-norma yang berlaku.15

Penyuluhan adalah proses interaksi antar pribadi

pembimbing dan terbimbing untuk membicarakan masalah

terbimbing untuk mendapatkan pemecahan. Ada tiga

jenisbimbingan yang dapat dilaksanakn disekolah yaitu:

1. Bimbingan belajar

2. Bimbingan pribadi

3. Bimbingan karir untuk mendapatkan lapangan kerja.

d) Pencatatan prestasi belajar

Pencatatan mengenai prestasi belajar ini masih merupakan

bagian dari manajemen peserta didik, tetapi orang berpendapat

merupakan bagian dari manajemen kurikulum kaena menyangkut

pelaksanaan kurikulum. Dalam pembahasan ini dianut adalah

pendapt pertama dengan alasan bahwa pencatatan prestasi lebih

15Anas Salahuddin, Bimbingan & Konseling, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.
15.
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banyak dititik beratkan pada masalah siswa. Oleh karena itu dalam

bagian ini hanya akan dibicarakan mengenai cara pencatatannya

saja.

Pencatatan prestasi belajar ada yag merupakan pencatatan

untuk seluruh sekolah untuk masing-masing kelas, dan ada yang

untuk siswa sebagi perseorangan.

1. Buku daftar nilai

Buku daftar nilai merupkan buku pertama yang

digunakan mencatat nilai hasil belajar yag di peroleh lagsung

dari kertas pekerjaan ulagan atau dari hasil ujian lisan.

2. Buku leggier (buku kumpulan nilai)

Setelah seluruh nilai hasil ulangan harian dan ulangan

umum diolah dan diperoleh nilai akhir, maka langkah

berikutnya adalah memindahkan nilai akhir tersebut ke dalam

buku leggier. Jika dalam buku daftar nilainya hanya terdapat

satu nilai untuk bidang studi, maka dalam buku leggier akan

dapat dilihat semua nilai untuk semua bidang studi yang

diajarkan disekolah tersebut untuk satu periode.

3. Buku rapport

Buku rapport atau sering disebut “raport” adalah buku

yang memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut

mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Oleh karena itu paling

sedikit banyaknya lembaran raport sama banyaknya tingkatan di
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suatu sekolah. Karena SD terdiri dari 6 tingkatan, maka

lembaran raport di SD lebih dari 6 lembar, untuk persediaan

buat seorang anak yang tidak naik kelas.16

B. Penelitian yang Relevan

1. Hermansyah, Mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan fakultas ilmu

pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2011 meneliti

dengan judul “pengaruh Kompetensi Tenaga Administrasi

Sekolah/Madrasah terhadap kinerja staf tata usaha di SMA Negeri se-

wilayah ke rawang timur”. Berdsarkan hasil pengolahan data yang

dihitung menggunakan teknik WMS (Weight Means Scored) dari variabel

X diperoleh kecerdasan sebesar 4,03. Angka tersebut menunjukan bahwa

kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah di SMA Negeri se-

wilayah kerawang timur berada dalam katagori sangat baik. Sedangkan

variabel Y diperoleh tingat kecendrungan sebesar 3,30. Angka tersebut

menunjukan bahwa kinerja Tata Usaha di SMA Negeri se-wilayah

kerrawang timur dalam katagori baik. Dikarenakan data berdistribusi

normal, maka koefiensi r hitung dihitung dengan menggunakan rumus

korelasi person product moment diperoleh angka korelasi sebesar 0,502.

Artinya bahwa tingkat hubungan antara pengaruh kompetensi Tenaga

Administrasi Sekolah/Madrasah di SMA Negeri se-wilayah kerawang

timur memiliki hubungan yang cukup kuat.

16Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Op Cit, hal. 116-118.
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2. Rahmawati, Mahasiswi jurusan Administrasi Pendidikan fakultas ilmu

pendidikan Universitas Malang pada tahun 2008 meneliti dengan judul

“hubungan motivasi kerja dengan kinerja Tenaga Administrasi Pendidikan

Sekolah pada SMAN di kota Malang”. Berdasarkan hasil penelitian

didapatkan nilai hitung sebesar 0,493 (nol koma empat ratus sembilan

puluh tiga), dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada

hubungan yang positif antar motivasi kerja dengan kinerja tenaga

administrasi sekolah pada SMA Negeri di Kota Malang.

3. Vevi Gusrini Vionita, Mahasiswi program bidang studi pendidikan

ekonomi fakultas Ekonomi Universits Negeri Padang pada tahun 2013

meneliti pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja

pegawai tata usaha SMK Negeri di Kota Payakumbuh. Berdasarkan

perhitungan diperoleh 2,791 dan tabel sebesar 1,687 dengan sig. 0,008

dimana terhitung ≥ ttabel (2,791≥,687) akibatnya Ho ditolak dan Ha

diterima. Dari peelitian yang dilakukan terbukti bahwa motivasi kerja

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai Tata Usaha SMK

Negeri Di Kota Payakumbuh.

Beberapa penelitian di atas sama-sama meneliti tentang kinerja

Tenaga Administrasi Sekolah, tetapi belum ada yang membahas tentang

“Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah dalam Manajemen Peserta Didik

di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru”.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan-batasan teerhadap kerangka teoritis, hal ini sangat diperlukan agar

tidak terjadi kesalahpahaman dalam tulisan ini.

Adapun kajian yang berkenan dengan kinerja Tenaga Administrasi

Madrasah dalam manajemen peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur

Pekanbaru dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi Madrasah menganalisis kebutuhan peserta didik baru

2. Tenaga Administrasi Madrasah membantu dalam penerimaan peserta didik

baru

3. Tenaga Administrasi Madrasah ikut serta dalam perencanaan kegiatan

peserta didik baru

4. Tenaga Administrasi Madrasah ikut membantu dalam kegiatan oreintasi

peserta didik baru

5. Tenaga Administrasi Madrasah melaksanakan ketatausahaan siswa

6. Tenaga Administrasi Madrasah membantu mengatur rasio peserta didik

perkelas

7. Tenaga Administrasi Madrasah membuat data stastik peserta didik

8. Tenaga Administrasi Madrasah melakukan pencatatan ketatausahaan siswa

9. Tenaga Administrasi Madrasah membuat tata tertib/aturan bagi siswa

dalam ketatausahan siswa

10. Tenaga Administrasi Madrasah membuat laporan mingguan dan bulanan

tentang peserta didik kepada kepala sekolah
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11. Tenaga Administrasi Madrasah berpenampilan prima

12. Tenaga Administrasi Madrasah memberikan pelayanan prima kepada

peserta didik.

13. Tenaga Administrasi Madrasah bersifat ramah dan sopan serta

komunikatif dalam memberikan pelayanan prima

14. Tenaga Administrasi Madrasah bertindak secara tepat dan Fokus pada

pelaksanaan tugas Administrasi kesiswaan

15. Tenaga Administrasi Madrasah mengikuti perkembangan iptek dalam

pelaksanaan Administrasi kesiswaan.

16. Tenaga Administrasi Madrasah ikut serta memberikan bimbingan dan

penyuluhan kepada peserta didik

17. Tenaga Administrasi Madrasah membantu menyusun program

pengembangan peserta didik

18. Tenaga Administrasi Madrasah melakukan pencatatan prestasi belajar

peserta didik.
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Faktor pendukungdan penghambat kinerja Tenaga Administrasi

Madarasah dalam manajemen peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

a. Pengetahuan dan pengalaman

b. Hubungan kerjasama

c. Pengawasan dari pihak atasan

d. Pengahargaan dari atasan

2. Faktor penghambat

a. Latar belakang pendidikan

b. Sarana prasarana

c. Siswa

d. Dana.


